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PROPOSTA DE REDAÇÃO – 1ª SÉRIE:
 
A notícia é um texto jornalístico que relata um fato socialmente relevante para amplo p
acessibilizar as informações consideradas relevantes. Sua estrutura divide
cundárias e detalhes. A linguagem deve ser objetiva, acessível e impessoal
dade dos fatos, sem inserir julgamento pessoal.
 
Leia os textos abaixo, faça pesquisas e elabore uma notícia que tenha como assunto princ
será considerado transtorno de saúde mental
 
Texto I 
 
A partir de 2022, o comportamento obsessivo associado a jogos eletrônicos poderá ser diagno
profissionais de saúde mental. 
A nova Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, a CID
previsão para entrar em vigor em 2022. Anunciada pela O
revisão traz mudanças como a inclusão do distúrbio de games como um problema de saúde mental.
Com a nova revisão, o vício em jogos eletrônicos entra para a lista de distúrbios de saúde mental sob a nomenclat
ra “Distúrbio de games” (Gaming disorder
e pais a identificar riscos e promover tratamentos a esse distúrbio.
Sintomas como o aumento da prioridade dada aos jogos, que passam a prevalecer sobre outras atividades e áreas 
de interesse da vida pessoal e social, caracteriza
cados como a perda de controle sobre aspectos relacionados aos jogos, como duração e frequência das sessões; e 
a continuidade do vínculo com jogos mesmo com consequências negativas como o impac
educacional, social e familiar. 

Disponível em: https://www.medicina.ufmg.br/vicio
 
Texto II 
 

Disponível em: https://www.uol.com.br/vivabem/reportagens
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1ª SÉRIE: 

relata um fato socialmente relevante para amplo p
acessibilizar as informações consideradas relevantes. Sua estrutura divide-se em: título, lide, informações s

A linguagem deve ser objetiva, acessível e impessoal, atendo
dade dos fatos, sem inserir julgamento pessoal. 

Leia os textos abaixo, faça pesquisas e elabore uma notícia que tenha como assunto princ
será considerado transtorno de saúde mental. Não se esqueça de trabalhar a estrutura do gênero.

A partir de 2022, o comportamento obsessivo associado a jogos eletrônicos poderá ser diagno

A nova Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, a CID
previsão para entrar em vigor em 2022. Anunciada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a décima primeira 

do distúrbio de games como um problema de saúde mental.
Com a nova revisão, o vício em jogos eletrônicos entra para a lista de distúrbios de saúde mental sob a nomenclat

Gaming disorder). A classificação por parte OMS visa ajudar governos, agências de saúde 
mover tratamentos a esse distúrbio. 

Sintomas como o aumento da prioridade dada aos jogos, que passam a prevalecer sobre outras atividades e áreas 
de interesse da vida pessoal e social, caracterizam esse distúrbio. Além desse sintoma, outros podem ser identif
cados como a perda de controle sobre aspectos relacionados aos jogos, como duração e frequência das sessões; e 

dade do vínculo com jogos mesmo com consequências negativas como o impac

https://www.medicina.ufmg.br/vicio-em-games-sera-considerado-transtorno-de-saude

Disponível em: https://www.uol.com.br/vivabem/reportagens-especiais/o-vicio-em-jogos-e-considerado-disturbio
doenca/#page5. Acesso em: 22.04.2021
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relata um fato socialmente relevante para amplo público, com intuito de 
se em: título, lide, informações se-

, atendo-se a representar a reali-

Leia os textos abaixo, faça pesquisas e elabore uma notícia que tenha como assunto principal: Vício em games 
balhar a estrutura do gênero. 

A partir de 2022, o comportamento obsessivo associado a jogos eletrônicos poderá ser diagnosticado e tratado por 

A nova Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, a CID-11, tem 
ganização Mundial da Saúde (OMS), a décima primeira 

do distúrbio de games como um problema de saúde mental. 
Com a nova revisão, o vício em jogos eletrônicos entra para a lista de distúrbios de saúde mental sob a nomenclatu-

overnos, agências de saúde 

Sintomas como o aumento da prioridade dada aos jogos, que passam a prevalecer sobre outras atividades e áreas 
m esse distúrbio. Além desse sintoma, outros podem ser identifi-

cados como a perda de controle sobre aspectos relacionados aos jogos, como duração e frequência das sessões; e 
dade do vínculo com jogos mesmo com consequências negativas como o impacto na vida profissional, 

saude-mental/. Acesso em: 23.04.2021 

 
disturbio-mental-quais-os-perigos-da-

doenca/#page5. Acesso em: 22.04.2021 



 
 
Texto III 
 

Disponível em: https://www.overloadr.com.br/especiais/2018/06/de

 
 
PROPOSTA DE REDAÇÃO – 2ª SÉRIE:
 
Após estudar o gênero reportagem, que é expositiva e informativa, pois tem o propósito d
bre um determinado assunto para informar o leitor, i
precisa produzir uma matéria sobre o tema: 
ciar a pessoa que tem compulsão pelo game da que tem control
opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análises de dados e pesquisa, causas e consequê
cias, dados estatísticos, dentre outros. 

 
Texto I 

Disponível em: https://saude.abril.com.br/medicina/videogame

 

 

Colégio Práxis Flamboyant 

s://www.overloadr.com.br/especiais/2018/06/de-onde-vem-a-violencia-nos-videogames-uma

ª SÉRIE: 

, que é expositiva e informativa, pois tem o propósito d
bre um determinado assunto para informar o leitor, imagine que você trabalha em um jornal de grande circulação e 
precisa produzir uma matéria sobre o tema: Nem todos que passam horas jogando são viciados 

e tem compulsão pelo game da que tem controle sobre ele.Lembre
opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análises de dados e pesquisa, causas e consequê

nível em: https://saude.abril.com.br/medicina/videogame-no-limite-entre-o-bem

 
uma-analogia-com-westworld/. Aces-

so em: 22.04.2021 

, que é expositiva e informativa, pois tem o propósito de expor informações so-
magine que você trabalha em um jornal de grande circulação e 

Nem todos que passam horas jogando são viciados -saiba diferen-
Lembre-se que se poderá incluir 

opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análises de dados e pesquisa, causas e consequên-

 
bem-e-o-mal/. Acesso em: 22.04.2021 



 
 
Texto II 
 

Disponível em: https://www.scielo.br/sci

 
Texto III 

Disponível em:https://www.uol.com.br/vivabem/reportagens

 
Texto IV 

Disponível em: https://www.overloadr.com.br/especiais/2018/06/de

 

Colégio Práxis Flamboyant 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2358-18832017000301167

Disponível em:https://www.uol.com.br/vivabem/reportagens-especiais/o-vicio-em-jogos-e-considerado-disturbio
doenca/#page5. Acesso em: 22.

Disponível em: https://www.overloadr.com.br/especiais/2018/06/de-onde-vem-a-violencia-nos-videogames-uma

 
18832017000301167. Acesso em: 22.04.2021 

 
disturbio-mental-quais-os-perigos-da-

doenca/#page5. Acesso em: 22.04.2021 

 
uma-analogia-com-westworld/. Aces-

so em: 22.04.2021 


